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                  Till fastighetsägare i 

                  Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening 

 

HARRBÄCKSSANDSVÄGEN - ALLAS ANSVAR! 

Här kommer ett informationsbrev från styrelsen för Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening.                                                        

Vi vill med brevet informera och påminna om viktiga saker och händelser. ”Harrbäckssandsvägen - 

allas ansvar” är en slogan som vi myntade under föregående år och syftar på att vi alla måste hjälpas 

åt och engagera oss så att vi även i fortsättningen ska ha en väg som vi är nöjda med. 

 

Vägunderhåll 
 

  
 
År 2012 överlämnade Skellefteå kommun ansvaret 
för Harrbäckssansvägen till oss. Därefter har vi 
själva stått för underhåll och drift av vägen. 
Vägunderhållet omfattar den asfalterade sträckan 
från Ursviken ner till badet samt grusvägen efter 
stranden. Den löpande driften vintertid består av 
plogning och sandning. På sommaren handlar det 
om att hyvla, grusa och salta grusvägen. För att 
genomföra detta har vi ett avtal med Gräv o 
Schakt där Urvikens Transport är utförare. 
Under förra vintern och våren hade vi problem 
med avrinning vid vägtrummor och diken på 
sträckan från badet och österut till kajen. Detta 
medförde ett antal översvämningar. För att 
åtgärda detta har vi under hösten genomfört en 
upprensning av dikena på sträckan samt gjort en 
översyn av samtliga vägtrummor. Vi hoppas att 
genomförda åtgärder ska lösa problemen. 
 
 
 
 

Styrelsearbete 
 

 
 
När Skellefteå Kommun överlämnade ansvaret för 
Harrbäckssansvägen till oss som är fastighetsägare 
bildades en samfällighetsförening med en styrelse 
på fem ledamöter som ansvarar för att förvalta 
vägen. Rekryteringen av nya styrelseledamöter 
görs därefter av en valberedning inför varje 
årsmöte. Inför senaste årsmötet var det, trots stora 
ansträngningar av valberedningen svårt att hitta 
nya ledamöter. De möttes hela tiden av ett ”nej, 
jag har inte tid” eller ”jag kan inget om vägar”.  Det 
är oerhört viktigt att vi över tid har en fullvärdig 
fungerande styrelse. Om det mot förmodan skulle 
gå så illa att vi inte får en beslutsför styrelse så kan 
Länsstyrelsen gå in och utse en så kallad syssloman 
som tar över förvaltningen. Detta medför betydligt 
högre kostnader och troligen sämre kvalité. Det är 
därför av yttersta vikt att vi alla tar vårt ansvar och 
engagerar oss i vägen. 
 
 

 

 
 
 



 

Ekonomi 
 

    
 
Ovanstående vägunderhåll finansieras till största 
delen av vägavgifter från er fastighetsägare samt 
ett litet bidrag från Trafikverket. Utöver det 
löpande underhållet avsätter vi varje år medel för 
framtida extraordinära utgifter som till exempel 
underhåll av asfaltvägen. 
Föreningens ekonomi är för närvarande god. 

 

När ni flyttar eller säljer  
 

 
 
 
När ni flyttar är det viktigt att ni meddelar 
styrelsen er nya adress.  Detta kan ni göra via 
hemsidan www.harrbackssand.se under 
menyvalet Kontakt/Adressändring. 
När ni säljer er fastighet är det viktigt att ni 
meddelar ägarbytet. Detta kan ni göra via samma 
hemsida under menyvalet Kontakt/Meddelande 
om ägarbyte.  
Naturligtvis går det bra att ringa och meddela 
styrelsen. Kontaktuppgifter till styrelsen finns på 
hemsidan under menyval Fakta/Styrelsen. 
 

 
4-tonsbegränsningen 1 april till 31 maj 
 

       
 
Varje vår i samband med snösmältning och 
tjällossning införs ett förbud att framföra tunga 
fordon på vägen - detta för att förhindra skador på 
den försvagade vägen. Skador som uppstår måste 
lagas vilket kostar pengar för föreningen. Vi 
uppmanar därför alla att inte planera för tunga 
transporter under den aktuella tiden. Dispens för 
absolut nödvändiga transporter ansöks hos 
styrelsen. Dispenser ges i huvudsak till transporter 
som gynnar ett helt område eller för att avhjälpa 
sanitära olägenheter som akuta slamtömningar. 

 

Hemsidan 
 

 
 
Besök gärna vår hemsida www.harrbackssand.se 
för att bland annat ta del av information och beslut 
om vägen. Där hittar du även kontaktuppgifter till 
styrelsen.  Tills sist vill vi att ni bokar in den 4/7 i er 
kalender för årets medlemsmöte. 
 
Harrbäckssandsvägen – allas ansvar 
 
Tack för ni tog er tid. 
 
Hälsningar från Styrelsen för 
Harrbäckssandsvägens samfällighetsförening 
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